
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotarare 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a  Consiliului Local din    20.11.2011 şi 
a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară 

 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  20. 11. 
2011 , 

     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr 
614   din  14.10.2011 

     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi respectând 
dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 

 

                                                                  Hotărăşte: 

 

Art.1  Se aproba ordinea de zi cu următoarele puncte : 

 

        1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri si cheltuieli   a 
municipiului Marghita  . 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 

  

       2. Proiect de hotarare   privind aprobarea contractarii şi /sau garantării unei finanţări 
rambursabile interne/externe in valoare de 12.500  mii lei de către municipiul Marghita.  

                          Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 

                                                   Comisia juridica 



 

        3. Proiect de hotarare pentru aprobarea suportarii  de către muncipiul Marghita a 
comisionului  perceput  de furnizorul de servicii  de acceptare de plati electronice in cadrul 
Sistemului national Electronic de Plata online cu cadrul a taxelor si impozitelor datorate 
bugetului local al municipiului Marghita.  

 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 

                                                  Comisa juridica  

 

4. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul privat  al localităţii a unor terenuri din 
intravilanul localitatii.  

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                                                  Comisa juridica  

 

      5. Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din UAT 
Marghita 

             Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:  Comisia juridica 

 

       6. Proiect  de hotarare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate în 
municipiul Marghita.  

        Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                                                  Comisia juridica  

 



       7. Proiect  de hotărâre privind vanzarea publica deschisa  cu strigare a unor imobile-teren 
fara constructii , proprietatea privata a municipiului Marghita, situate  in Marghita str. 
Progresului FN 

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia juridica,  

                                                   Comisia de administrare a domeniului public si privat 

 

        8. Proiect  de hotarare privind concesionarea directa  a cotei  de 17/381 mp. din  terenul  cu 
nr. top. 88/4 inscris in CF nr. 100741 Marghita str. C.Republicii nr. 82 , către  proprietarul 
spatiului comercial d-nul Csengeri Vasile  

                   

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia juridica,  

                                                   Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                    Comisia de urbanism 

 

      9. Proiect de hotarare  privind aprobarea vanzarii in principiu  a terenului aferent  constructiei 
de pe str. Garoafei  f.n. in suprafata de 35 mp. către proprietarul constructiei Major Zoltan si 
Bernadeth. 

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:  Comisia juridica,  

                                                   Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                    Comisia de urbanism     

10. Proiect de hotarare  privind aprobarea vanzarii in principiu  a terenului cu destinatie de 
centrala termica aferent  spatiului comercial situat la parterul blocului 82 , Calea Republicii , 
proprietar SC Gabriel Impex S.R.L. administrator Nemes Attila.  

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:   Comisia juridica,  



                                                    Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                    Comisia de urbanism  

 

 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea vanzarii in principiu  a terenului  aferent constructiilor 
situate pe Calea Republicii nr. 33  proprietatea Sindicatului Liber si Independent  Petrom Suplac 
Marghita.  

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia juridica,  

                                                  Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                   Comisia de urbanism  

12. Proiect de hotarare privind  numirea reprezentantilor consiliului local in   consiliul de 
administratie precum si  in comisia de evaluare si asigurare  a calitatii  invatamantului  CEAC la 
unitatile scolare din Unitatea administrativ- teritoriala Marghita  

 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: toate comisiile  

 13..Proiect de hotarare privind  aprobarea contractului colectiv de munca si a   acordului de 
munca la nivel de institutie.  

 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:  comisia juridica, 

                                                   comisia de buget finante  

14. Informare privind situatia economica-financiara a  Spitalului Dr. Pop Mircea din Marghita.  

                   Prezinta: manager d-na  Bradacs Aliz 

 



15. Prezentare  proiect de hotarare privind taxele  si impozitele locale pe anul 2012 , in vederea 
dezbaterii publice in temeiul legii 52/2003 privind transparenta decizionala. . 

                 Prezinta. primar, Talpos Dorel Marcel  

 

Art. 2 Se aprobă procesul verbal al şedintei  ordinare a Consiliului local Marghita  din  luna 
septembrie .2011 . 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica : la dosar, Institutiei Prefectului Bihor, Primarului 
municipiului  Marghita 

 

Marghita,  

Nr. 125 din 20.10.2011 

 

 

 

 Presedinte de sedinta        Contrasemnează 

                Porumb Calin                                                                       Demeter Cornelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli  pe anul 2011 

       Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta  ordinară din 20.10.2011  

 

 

 

          Având în vedere : 

- referatul doamnei contabil Kalmar Gyongyi, înregistrat sub nr. __________din 
______________ 

 - Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2011 

 -Legea bugetului de stat  pe anul 2011 nr. 286/2010 

- avizul favorabil al Comisiei de buget-finanţe,  

          In conformitate cu  art. 36 alin. 4 lit.a din Legea administratiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001   

 

Hotaraşte: 

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului Marghita pe anul 
2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului 
Marghita, Biroul buget-contabilitate, D.G.F.P.Bihor 

 



 

 Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, 126 din 20.10.2011 

 
Adoptata cu votul a 17 consilieri  din 17 consilieri prezenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

HOTARARE 

- privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din UAT  
Marghita pe anul 2012 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere raportul de specialitate nr. 6734 din 12.10.2011 intocmit prin grija 
Compartimentului gestiune resurse umane 

          In baza art. 23 din Legea 188/1999 privind Statutul funtionarilor publici, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare 

          Cu respectarea  art. 23 alin. 5 si art. 63 din Legea mai sus mentionata , precum şi a 
Ordinului Presedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea 
Planului de ocupare  a  functiilor publice  

           In conformitate cu dispoziţiile legii 215/2001, legea administraţiei publice locale 

     Hotaraste: 

Art. 1  Se aproba  Planul    de ocupare a functiilor publice din UAT  Marghita pentru anul 2011 
conform anexei . 

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, compartimentul de gestiune resurse umane, ANFP Bucuresti, la dosar 

    

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, nr. 130/20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a17 consilieri  din 17  consilieri prezenti  





Anexă la HCL 131  din  20.11.2010 
 

REGULAMENT 
pentru efectuarea transportului public local  prin curse regulate 

in municipiul Marghita 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii Generale 

Art. 1. - (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public prin curse regulate  este 
elaborat in conformitate cu prevederile art 17 alin. (1) şi alin.(2), art 20 alin.(6) şi (7) din Legea 
serviciilor de transport public local nr 92/2007, ale Ordinului ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea 
transportului public local, ale Ordinului nr 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport publice, ale Caietului de 
sarcini – cadru al serviciilor de transport public , ale Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 
102/2006,cu modificările ulterioare, precum si ale Ordinului nr 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr 92/2007. 
(2) Serviciile de transport public prin curse regulate  se pot efectua numai în condiţiile respectării 
prevederilor prezentului regulament, ale caietului de sarcini, ale reglementărilor în vigoare din 
domeniul transporturilor rutier precum si ale acordurilor si conventiilor internationale. 
Art. 2. - Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport public local prin 
curse regulate  trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale 
comunităţilor locale, şi anume: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe 
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale; 
b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local efectuat 
prin curse regulate ; 
c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a 
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, la piaţa transportului public local 
efectuat prin curse regulate ; 
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local efectuat prin curse regulate  prin 
asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial; 
Art. 3. - În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum 
urmează: 
1. activitate de transport public local de persoane – suma operaţiunilor de transport, care asigură 
nemijlocit deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, 
efectuate prin curse regulate sau curse regulate speciale; 
2. autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul specializat de transport local din 
subordinea primăriei; 
3. autorizaţie de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare prin care se atestă că 
transportatorul îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local; 
4. caiet de sarcini al licenţei de traseu – documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care cuprinde 
în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi asigurarea unui transport în 
condiţii de siguranţă şi confort; 
5. copie conformă  a autorizaţiei de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, 
în baza autorizaţiei de transport sau, după caz a licenţei de transport, pentru fiecare dintre 
autovehiculele rutiere deţinute conform legii, care atestă atribuirea  serviciului de transport public 
local de persoane; 



6. copie conformă  a licenţei de transport – documentul eliberat în baza licenţei de transport de 
către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2005 
privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi complectări prin Legea nr. 102/2006, pentru 
fiecare din autovehiculele rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport 
rutier; 
7. licenţa de transport - document eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în condiţiile 
legii, care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi 
competenţa profesională, acesta având acces la transportul rutier public; 
8. licenţa de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze 
transport public local efectuat prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un 
anumit traseu, conform programului de transport; 
9. persoana desemnată - persoană fizică care are calitatea de manager al activităţii de transport 
rutier, posesoare al unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de 
contract de munca să conducă, permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului de 
transport; în cazul persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana 
desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale; 
10. program de circulaţie – document utilizat în transportul public local de persoane prin curse 
regulate ,  care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, 
staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a 
curselor; 
11. program de transport public local – programul propus şi aprobat de consiliile locale prin care 
se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial 
– administrativă a localitătii, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice , numărul 
şi capacitatea autobuzelor necesare; 
12. staţie publică – punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin 
curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare 
un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea şi 
coborârea persoanelor transportate; 
13. traseu  - parcurs care asigura legătura între mai multe localitaţi şi / sau obiective, cuprinse intre 
doua capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate şi curse 
regulate speciale.În funcţie de amplasarea capetelor şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi 
judeţene sau locale; 
14. utilizatorul  serviciului de transport public local  – persoana fizică sau juridică beneficiară a 
unui serviciu de transport public local; 
 15. autobuz-autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, 
conceput si construit pentru transportul de perosoane pe scaune si care are mai mult de 9 locuri pe 
scaune, inclusiv locul conducatorului auto; 
16. certificat de competenta profesionala-document care atesta pregatirea profesionala a unei 
persoane in domeniul transportului rutier; 
17. operator de transport rutier - orice întreprindere care detine certificat unic de inregistrare, 
avind ca obiect de activitate - activitatea de transport rutier, detinatoare a unei licente de transport si 
care efectueaza transport rutier public cu vehicule rutiere; 
Art. 4 – Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate , autorităţile administraţiei publice locale vor urmări prin exercitarea atribuţiilor, 
competenţelor şi drepturilor ce le revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public 
local efectuat prin curse regulate să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi 
în concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 
 
 



CAPITOLUL II 
Efectuarea transportului public local  prin curse regulate  

 
SECŢIUNEA 1 

Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local prin curse regulate 
 

Art. 5. - Transportul public local prin curse regulate  se efectuează numai în condiţiile respectării 
prevederilor Legii nr.92/2006 a serviciilor de transport public local, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.102/2006. 
Art. 6. - (1) Transportul public local de persoane prin curse regulate  se poate efectua numai cu 
vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având 
inspecţia tehnica periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(2) Pentru accesul la infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în străinătate, 
înmatriculate sau care urmează sa fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea 
înmatriculării sau înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate  se efectuează numai cu vehicule rutiere 
destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi, după caz, dotate cu tahografe şi 
limitatoare de viteza, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
Art. 7.- Transportul public local prin curse regulate  se efectuează cu respectarea ansamblului 
reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere referitoare la condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care 
concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 
Art. 8. – Efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate  trebuie să 
asigure: 
a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de 
transport public de persoane prin curse regulate; 
b) accesul la serviciile de transport public local prin curse regulate  ; 
c) informarea publicului călător; 
d) executarea transportului public local prin curse regulate  de persoane în condiţii de regularitate, 
siguranţă şi confort; 
e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; 
f) continuitatea serviciului de transport public local prin curse regulate  . 
 
Art. 9 – Serviciile de transport public local prin curse regulate  de persoane se efectuează numai de 
către operatorii de transport rutier care deţin licenţă de traseu valabilă eliberata de Primăria 
municipiului Marghita si se efectuează pe teritoriul localitaţii de autorizare. 
Art.10 – (1) Activitatea de transport local de persoane prin curse regulate , trebuie să îndeplinescă 
cumulativ, următoarele condiţii: 
a) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, 
cu modificările ulterioare; 
b) se efectuează numai pe raza teritorial - administrativă a municipiului Marghita  
c) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv  
cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în municipiul Marghita, sau în baza unui contract 
de leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a angajat transportul cu 
operatorul de transport rutier; 
d) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul local; 



e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixestabilite, denumite stații sau 
autogări;  
f) pentru efectuarea serviciului, opoeratorul de transport rutier autorizat percepe de la persoanele 
transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate  anticipat, al 
căror regim este stabilit de O.U.G. nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
102/2006, cu modificările ulterioare;  
(2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic 
următoarele documente: 
-  licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței; 
- programul de circulație; 
- copia conformă a licenței de transport; 
- alte documente stabilite de legile în vigoare; 
 

SECŢIUNEA 2 
Acordarea licenţelor de traseu prin curse regulate 

Art.11  
      -  Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către autoritatea 
de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local de dare în administrare sau a hotărârii  de atribuire 
în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fără 
licitație, precum și a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitațiilor;  
       - Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de 
persoane prin curse regulate însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație;  

- Licența de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier  în numărul solicitat de aceștia, 
dar cel puțin în număr egal cu  numărul  mijloacelor de transport în comun utilizat pentru 
efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație; 

- Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de trei ani, fără a depăși valabilitatea 
programului de transport; 

- Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport a 
documentului de plată a tarifului de eliberare; 

-  Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă; 
- Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 4 si 5 la prezentul regulament; 
- Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde: 

a) stațiile publice precum și amplasarea acestora; 
b) numărul și capacitatea autobuzelor; 
c) Intervalul de succedare a curselor; 
d) ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu; 
e) zilele în care se efectuează transportul; 

    - Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 6 si 7 la 
prezentul regulament; 
Art. 12 – În cazul transportatorului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport  rutier 
trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local , 
în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de autoritatea administrației 
publice locale, precum și în contractul de delegare a gestiunii; 
Art.13 – (1) În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, licențele de traseu se vor 
retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile; 

-  (2) În  intervalul prevăzut la alin. (1) autoritatea administrației publice locale va organiza 
delegarea gestiunii altui operator de transport rutier; 

Art.14 –(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor  de traseu se comunică de către 
operatorul de transport rutier autorității  administrației publice locale, în termen maxim de 15 zile de 
la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente; 



- (2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. 

-  
Art. 15 - (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public local, 
prin curse regulate, operatorul de transport rutier va depune la registratura Primăriei municipiului  
Marghita, un dosar care va cuprinde: 
a)cererea conform  modelului anexa nr. 1 
b)lista vehiculelor ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului şi capacitatea de transport a 
acestora, conform modelului  anexa nr. 2 
c)copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în 
listă; 
d)graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere 
a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului 
sau de cel care a solicitat transportul; Graficul de circulaţie va cuprinde orele de efectuare a curselor, 
pe fiecare sens de parcurs, evidenţiindu-se zilele săptămânii în care se vor  efectua aceste curse 
conform  modelului anexa nr. 3 
Art. 16 – (1) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, Compartimentul de 
autorizare din cadrul biroului de administrare a domeniului public şi privat din cadrul primăriei 
municipiului Marghita, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 
condiţiile pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate  pe acel 
traseu, să se dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice, în scris, refuzul motivat, după 
caz. 
(2) În termen de 10 zile de la înregistrarea documentaţiei prevăzute la art. 10, pentru completări, 
corecturi şi clarificări, Compartimentul de autorizare din cadrul biroului de administrare a 
domeniului public şi privat poate solicita (în scris) operatorului de transport rutier depunerea 
acestora. 
(3) În cazul în care în termen de 10 zile de la comunicarea adresei de solicitare a completărilor 
prevăzute la alin. (2), operatorul de transport rutier nu depune documentaţia corespunzătoare 
prezentului regulament, inclusiv completările solicitate, Compartimentul de autorizare din cadrul 
biroului de administrare a domeniului public şi privat va respinge solicitarea respectivă şi va 
comunica această decizie operatorului. 
Art. 17 - În funcţie de modul de prezentare şi complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia 
depusă de solicitant, Compartimentul de autorizare din cadrul biroului de administrare a domeniului 
public şi privat poate decide în intervalul de timp prevăzut la art. 11 alin. (2) convocarea, la sediul 
Primăriei municipiului Marghita a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care 
rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; 

SECŢIUNEA 3   
Eliberarea duplicatelor 

Art. 18. – În situaţia distrugerii, pierderii sau furtului licenţei de traseu pentru curse regulate 
speciale, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la 
registratura Primăriei municipiului Marghita: 

- a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv; 
- b) documentul deteriorat după caz; 
- c) dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului după 

caz; 
- d) dovada că s-a semnalat la Poliţie furtul documentului duzpă caz; 
- e) dovada că s-a publicat în Monitorul oficial al României, Partea a III – a,  pierderea sau 

sustragerea licenţei de traseu după caz, 
- f) dovada plăţii tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv; 

     Documentul  duplicat se va elibera după analizarea solicitării depuse în termen de maximum 10 
zile de la primirea acesteia şi va avea înscrisă menţiunea << DUPLICAT >>. 



 
SECŢIUNEA 4 

Retragerea licenţei de traseu pentru curse regulate  
Art. 19 - Retragerea licenţei de traseu se face de către Primarul municipiului Marghita, prin 
dispoziţie, la propunerea Compartimentului de autorizare din cadrul biroului de administrare a 
domeniului public şi privat, în următoarele cazuri: 
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; 
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile 
caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului; 
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 
d) la retragerea licenţei de transport. 
Art.20. – Abaterile grave de la conduita profesională a operatorilor de transport public local prin 
curse regulate  constau în: 
a) folosirea de documente sau declaraţii pe propria răspundere false în autorizarea, licenţierea ori 
exacutarea serviciului respectiv; 
b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale; 
c) încălcarea repetată a metodologiei privid modul de stabilire a tarifelor  pentru serviciile prestate; 
d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului  şi ale 
regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului;   
e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, calitatea şi 
continuitatea serviciului;   
f) încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului; 
g) trnsmiterea autorizaţiilor de transport sau a copiilor conforme după aceasta, precum şi a licenţelor 
de traseu, pentru a fi utilizate de către persoane juridice sau fizice, 
h) folosirea conducătorilor auto care nu deţin atestat profesional sau a căror atestat are valabilitatea 
depăşită; 
i) persoana desmnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă şi irevocabilă. 
 

CAPITOLUL III 
Drepturi şi obligaţii 

 
Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport public local prin curse regulate 

Art. 21. – Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport public local prin curse                     
regulate  au următoarele drepturi: 

a) pentru efectuarea serviciului, opoeratorul de transport rutier autorizat percepe de la 
persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale 
eliberate  anticipat, al căror regim este stabilit de O.U.G. nr. 109/2005, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 102/2006, cu modificările ulterioare;  

b) să presteze serviciul de transport public de persoane cu respectarea prevederilor legale ce 
decurg din contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului şi operatorul de 
transport;  

c) să utilizeze  pentru circulaţie infrastructura publică ( străzi, poduri, etc.) şi instalaţiile 
auxiliare aferente acesteia. 

Art. 22. - (1) Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata 
transportului public de persoane prin curse regulate si sa prezinte la controlul in trafic următoarele 
documente: 
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberate de autoritatea locală; 
b) programul de circulaţie 
c) copia conformă a licenţei de transport; 



d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al 
operatorului de transport; 
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul 
rutier este utilizat în baza unui asemenea contract; 
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini; 
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în 
sarcina operatorului de transport, în copie; 
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de 
persoane, valabil; 
Art 23 -In cazul transportului local de persoane efectuat prin curse regulate , operatorul de transport 
trebuie sa respecte obligatiile prevazute in prezentul regulament si in caietul de sarcini. 
 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor de transport public local prin curse regulate  
 

Art. 24.  Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice 
sau juridice. 
              Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 
a) sa beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public judetean de persoane 
prin curse regulate; 
b) sa aiba acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local prin curse 
regulate.  
c) să sesize autoritățile administrației publice  locale  despre orice deficienţe constatate în efectuarea 
serviciilor de transport public local prin curse regulate  şi să facă propuneri vizând înlăturarea 
acestora; 
d) sa solicite si sa primeasca in conditiile legii, despagubiri pentru daunele provocate lor de 
operatorii de transport; 
e) să renunțe, în condițiile legii la serviciile contractate; 
f) să fie consultați, direct  sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în 
proceul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de 
transport public local; 
g) pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, 
beneficiază, în condițiile legii de facilități; 
Art. 25 - Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt: 
a.) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege 
b) să achite costul legitimaţii de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează,conform 
tarifelor menționate vizibil pe acestea; 
c) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu 
ceilalţi utilizatori. 
d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat; 
e) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului prestat pe baza contractelor; 
 

CAPITOLUL IV 
Răspunderi şi sancţiuni 

 
Art. 26 (1). - Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, 
patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii nr 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public, precum 
şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere. 
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, fapta 
operatorilor economici care execută transport public local prin curse regulate speciale, la data 



intrării în vigoare a prezentului regulament, şi care nu obţin licenţa de traseu, în condiţiile Legii nr. 
92/2007. 
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, fapta persoanelor 
fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau 
refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament 
necivilizat sau care produc prejudicii mijloacelor de transport. 
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, următoarele 
fapte ale funcţionarilor publici: 
a) neândeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea licenţelor de traseu; 
b) nerespectarea prevederilor art. 10-alin 1 privind acordarea licenţelor de traseu; 
c) nerespectarea prevederilor art. 17 privind retragerea licenţelor de traseu; 
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul 
auto pentru următoarele fapte; 
a) nerespectarea prevederilor art. 20 privind refuzul de a prezenta la control documentele 
corespunzătoare; 
b) nerespectarea prevederilor art.9 alin 3 lit. “c” privind respectarea punctelor de 
îmbarcare/debarcare a călătorilor. 
(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, următoarele 
fapte ale operatorilor de transport rutier: 
a) nerespectarea prevederilor art.9 alin 3 privind condiţiile în care se execută transportul public local 
de persoane prin curse regulate speciale; 
b) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (9) privind folosirea de către un operator de transport a 
documentelor eliberate pentru alt operator de transport. 
c) nerespectarea prevederilor art. 22 privind respectarea regulamentului şi caietului de sarcini al 
serviciului de transportul public local de persoane prin curse regulate speciale; 
(7) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) –(6) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de Primarul municipiului  Marghita, precum şi de către ofiţerii sau agenţii 
de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri după caz. 
Art. 27 - Contravenţiilor prevăzute la art. 25 alin. (2) – (6) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin Legea 180/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 28 – Tarifele percepute pentru eliberarea licenţelor de traseu, se stabilesc prin hotărâre a 
Consiliului Local Marghita şi vor fi actualizate anual tot prin Hotărâre de Consiliu.Anexa 8 
Art. 29 – Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâri ale Consiliului Local 
Marghita. 
Art. 30 –  Cele opt anexe fac parte integrantă din prezentul regulament. 
 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
          PORUMB CĂLIN                                                                          SECRETAR 
                                                                                                 jr. DEMETER CORNELIA 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
C E R E R E 

De acordare a Licenţei de traseu  
pentru efectuarea transportului public de  persoane prin  

CURSE REGULATE  
 

                                       Catre, 
  MUNICIPIUL  MARGHITA 

Administrarea  Domeniului Public si Privat 
 

 
     Operatorul de transport rutier, sub denumirea ________________________________________, 
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr.________/___________, CUI:___________, având sediul 
în localitatea Marghita, str.________________________, nr.____, bl.______, sc._____, ap.___, 
tel._____________, jud. Bihor, reprezentată prin____________________ în calitate de 
______________________, domiciliat în localitatea _____________________, 
str.__________________, nr.______, bl.______, sc._______, ap,______, tel,________________, 
jud._______________, identificat prin  CI, seria ____, nr.______, CNP,______________________, 
     
 Vă rog să aprobaţi eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin CURSE REGULATE , pe ruta: 
 
________________________________________________________________________________. 
 
 
   Anexez prezentei în copie următoarele documente: 

a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului şi capacitatea de transport a 
acestora ; 

b) Copiile conforme ale licenţei de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi 
utilizate pentru prestarea serviciului; 

c) Graficul de circulaţie propus, vizat de beneficiarul transportului; 
d) Copia documentului de plată a tarifului de eliberare a licenţei de traseu 
e) Avizele emise de primărie şi poliţie pentru staţiile de pe raza localităţii stabilite în graficul de 

circulaţie al traseului solicitat. 
 
 
 
DATA_________________                                                      SEMNĂTURA ( ştampila) 
 
                                                                                                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
Operator de transport______________________ 
CUI:_______________________ 
 
 

L I S T A 
cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului de transport prin  

CURSE  REGULATE   şi capacitatea de transport a acestora  
 

Traseul_________________________________________________ 
 

Nr. 
Crt. 

Număr 
înmatriculare 

Categoría *  Marca * Tipul * Capacitate 
de 

transport 
** 

Confort  
(clasific

are 
RAR) 

An de 
fabricatie 

Mod de 
detinere 

(proprietae 
sau 

leasing) 
  

 
 

       

  
 
 

       

  
 
 

       

*) Se înscriu în conformitate cu cartea de identitate a vehiculului  
                                           **) Număr de locuri pe scaune, destinate pasagerilor 
 
 
Pentru fiecare autovehicul din lista de mai sus, anexăm următoarele copii: 

- cartea de identitate a vehiculului; 
- certificatul de clasificare, emis de către RAR; 
- certificatul de înmatriculare; 
- asigurarea de răspundere civilă auto ( RCA); 
- asigurarea călătorilor şi a bagajelor acestora; 
- contractul de leasing (după caz); 
- copia conformă a licenţei de transport eliberată de ARR. 

 
 
 
 
 
DATA_________________                                                      SEMNĂTURA ( ştampila) 
 
                                                                                                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.3 
Operator de transport______________________ 
CUI:_______________________                                                VIZAT BENEFICIAR, 
                                                                                                       (Semnătura şi ştampila) 
                                                                                      
                                                                                            _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

G R A F I C U L    D E   C I R C U L A Ţ I E  
propus pentru prestarea serviciului de transport 

 prin CURSE REGULATE  
 
 
 

A. Denumirea traseului ____________________________________________ 
 

DUS  
Km 

Nr. 
De  

Staţii 

 
Denumirea staţiei 

INTORS 
Ora de plecare Ora de plecare 

C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn 
      

 
     

      
 

     

      
 

     

      
 

     

 
 
 

B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini 
1.Zilele în care circulă:( L, Ma, Mi, J, V, S, D) 
2. Nr. de autovehicule necesar/ Nr. de înmatriculare:_________________________________ 
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:_________________________________________ 
4. numărul de şoferi necesar:____________________________________________________ 
 
DATA_________________                                                      SEMNĂTURA ( ştampila) 
 
                                                                                                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.4 

RO 
 

R O M Â N I A 
   M u n i c i p i u l    M a r g h i t a 

 
 
 
 

L I C E N Ţ Ă  D E  T R A S E U 
 

Seria________,NR._________ 
 

Servicii de transport public local de persoane prin  
curse regulate  

 
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: 

 
 

Valabilă de la ______________________Până la ________________________ 
 

Eliberată în baza Licenţei de transport seria _______, nr.___________ 
 

Emitent 
  Municipiul  Marghita  

 
Data eliberării______________________ 

 
Primar 

 
                                        

Operatorul  de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe 
traseul menţionat pe verso numai cu autovehiculele având capacitatea menţionată în 
caietul de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta  

 
(Verso) 
TRASEUL  
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.5 
( Licenţă de traseu pentru CURSE REGULATE  – verso) 

 
 
 

Traseul: 
 

   
 

Seria__________,NR._______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Anexa nr.6 
MUNICIPIUL MARGHITA                                                         Operatorul de transport rutier                                                    
C. Republicii, nr.1                                                                         ________________________ 
Tel. 0359 362001 

 
 

 
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

 
Seria ________ Nr._________ 

(Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu ) 
 

Servicii de transport public local de persoane prin  
CURSE REGULATE  

 
A. Denumirea traseului _________________________________________________ 

 
Lungimea 
traseului 

Nr. de 
 staţii 

Denumirea staţiei 

   

  
  
  
  
  
  
  
  

Zilele în care circulă Intervalul de 
succedare a curselor 

Nr. mijloacelor  
de transport 

Capacitatea 
(nr. locuri) 

 
Plecări de la capetele de 

traseu 

    Prima  Ultima 
      
      
      
 
Amenajările și dotările autovehiculului ........................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
            Municipiului Marghita                                                        Operator de transport 
 
      _________________________                                                 __________________________ 
             (semnătura şi ştampila)                                                                                         (semnătura şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 

Față 
 
 



Anexa nr.7 
MUNICIPIUL MARGHITA                                                         Operatorul de transport rutier                                                    
C. Republicii, nr.1                                                                         ________________________ 
Tel. 0359 362001 

 
 

 
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

 
Seria ________ Nr._________ 

(Se înscriu seria şi Numărul licenţei pentru traseu ) 
 

Servicii de transport public local de persoane prin  
CURSE REGULATE  

 
B. Denumirea traseului _________________________________________________ 
 

DUS  
Km 

Nr. 
De  

Staţii 

 
Denumirea 

staţiei 

INTORS 
Ora de plecare Ora de plecare 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 

C. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini: 
1. Zilele în care circulă:_______________________ 
2. Nr. de autovehicule necesar/ nr. de înmatriculare:____________________ 
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:_____________________________ 
4. Numărul de şoferi necesar:_______________________________________ 

 
 
            Municipiului Marghita                                                        Operator de transport 
 
      _________________________                                                 __________________________ 
             (semnătura şi ştampila)                                                                                         (semnătura şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 

verso 
 
 



Anexa nr.8 
Tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu 

În vederea efecto transportului public de persoane prin  
CURSE REGULATE  în MUNICIPIUL MARGHITA  

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

 
Denumire 

 

 
Tarif pentru 3 ani,  
per copie şi cursă 

 
1 
 

Eliberarea licenţei de traseu pentru un serviciu de transport public de 
persoane prin curse regulate  (calculat pentru durata stipulată în 
contract) 

 
Propunere: 300 

 
2 
 

Eliberarea unui ,,DUPLICAT” în cazul pierderii, sustragerea sau 
deteriorarea licenţei de traseu. 

 
Propunere: 300 

 
       Tariful pentru o prestaţie specifică aferent eliberării unui document pentru o perioadă mai mică 
de 3 ani, se stabileşte proporţional cu durata efectivă a contractului, conform formulei de calcul 
alăturată: 
 

Tariful (de la 0 la 36 luni) = 
luni) (36 uicontractul a maxima Durata

luni) 360 la (de uicontractul a efectiva Durata −
 X Tariful pentru 36 luni 

 
       Sumele  datorate   pentru  operatiunile   ocazionate   de  dobandirea  licentelor   de  traseu  se  
achita   de  catre  operatorii   de  transport    interesati    la  caseria  municipiului  Marghita . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                    Hotarare 

-privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile- teren fără 
construcţii, proprietate privata a municipiului Marghita, situate in 
Marghita str. Progresului f.n. 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 6744 din 11.10.2011 intocmit prin grija 
Biroului de urbanism, amenajarea teritoriului, investitii, achiziţii 

 In conformitate cu prevederile PUD si Regulament local aferent- strada Progresului si cu 
rapoartele de evaluare a terenurilor realizate de exepert evaluator autorizat ANEVAR 

             In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 din Legea 215/2001 , legea administratiei 
publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

 

     Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă  vânzarea prin licitatie publica deshisa cu strigare  imobilelor - teren 
fără construcţii, proprietate private a municipiului Marghita, situate in Marghita str. Progresului 
f.n. identificate cu nr. cadastrale 101853 cu supraf. de 798 mp.; nr. cad. 101854 cu suprafata de 
798 mp.; nr. cad 101855 cu suprafata de 798 mp.  

Art. 2 Se insuşesc  rapoartele de evaluare  inregistrate sub nr.6544, 6545,6546 din 
4.10.2011  intocmite de  expert evaluator autorizat ANEVAR, d-na Stefanovici Otilia.  

Art. 3 Se aproba caietul de sarcini si instructiuni pentru ofertanţi  ce va sta la baza 
vanzării prin licitatie publică cu strigare a imobilelor mai sus menţionate.  

 Art. 4 Cu ducerea la indeplinire se incredintează Biroul de urbanism, amenajarea 
teritoriului, investitii, achiziţii. 



             Art. 5 Prezenta hotarare se comunica cu Institutia Prefectului Bihor,  primarul 
municipiului Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, spre 
afisare, la dosar.  

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, Nr. 132 /20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a 17 consilieri  din 17  consilieri prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                   Hotarare 

- privind aprobarea  in principiu  a vanzării  terenului, proprietatea privată a municipiului 
Marghita, teren  aferent construcţiei situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. avand nr.cad 
101880 către proprietarul constructiei Major Zoltan si sotia Bernadeth  

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

         Avand in vedere Raportul de specialitate nr.    6831 din 17.10. 2011 intocmit de d-na  ing. 
Bisa Eva 

           In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123  alin.3 din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

                                                     Hotărăşte: 

Art. 1 Se aproba in principiu   vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
teren  aferent construcţiei situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. avand nr.cad 101880 
către proprietarul constructiei Major Zoltan si sotia Bernadeth  

Art. 2 Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator , raport ce 
va fi insuşit prin hotărâre  de către Consiliul Local , iar preţul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului local.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  primarul municipiului 
Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, Compartimentul 
juridic, domnilor Major Zoltan si sotia Bernadeth, la dosar.  

 

 Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 133 /20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a 17 consilieri  din17  consilieri 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                    Hotarare 

-  privind aprobarea vânzării , in principiu  a terenului cu destinatie de centrală termica aferent 
spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea Republicii , nr. cadastral 101879 CF 
101879 Marghita către  proprietarul acestuia SC Gabriel Impex SRL administrator Nemes Attila. 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere Raportul de specialitate nr . 6826 din 14.10.2011 intocmit de d-na  ing. 
Bisa Eva 

           In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin.3  din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

                                                    Hotărăşte: 

Art. 1 Se aproba in principiu   vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
cu destinatie de centrală termica aferent spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea 
Republicii , nr. cadastral 101879 CF 101879 Marghita ,către  proprietarul acestuia SC Gabriel 
Impex SRL administrator Nemes Attila.  

Art. 2 Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator , raport ce 
va fi insuşit prin hotărâre  de către Consiliul Local , iar preţul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului local.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  primarul municipiului 
Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, Compartimentul 
juridic, SC Gabriel Impex SRL  

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 134 /20.11.2011 

Adoptata cu votul a 17 consilieri  din 17 consilieri prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                    Hotarare 

- privind  aprobarea vânzării în principiu a terenului aferent construcţiilor situate pe Calea 
Republicii nr.33, proprietatea SLI Petrom Suplac Marghita. 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 6825  din 14.10.2011  intocmit de d-na  ing. 
Bisa Eva 

           In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin.3  din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

                                                     Hotărăşte : 

Art. 1 Se aproba in principiu   vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
teren aferent constructiilor SLI Petrom Suplac-Marghita situate in Marghita Calea Republicii 
nr.33 identificate cu nr. cadastral 101896 inscrise in CF 101896 in suprafaţă de 2156 mp.  către 
Sindicatul Liber si Independent Petrom Suplac Marghita reprezentat prin Gal Claudiu Lucian.  

Art. 2 Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator , raport ce 
va fi insuşit prin hotărâre  de către Consiliul Local , iar preţul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului local.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  primarul municipiului 
Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, Compartimentul 
juridic, SLI Petrom  Suplac-Marghita.   

 

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 135 /20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a 17   consilieri  din 17  consilieri prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

   

     HOTARARE 

privind numirea reprezentantilor consiliului local  in consiliul de administratie precum şi 
în comisia  de evaluare si asigurare a calitatii învăţământului  CEAC la unităţile scolare 
din  UAT Marghita  

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit în sedinta ordinara din 20 
octombrie 2011 

Avand in vedere solicitările unităţilor scolare care functionează în raza teritorial –
administrativă a municipiului Marghita 

  Luând în considerare art.  96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea 
educatiei  naţionale. 

In conformitate cu  art. 11 şi 12 din Legea 87/2006  pentru aprobarea OUG nr. 
75/2005 privind asigurarea  calitatii in invatamant  

In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice locale, 
R, cu modificările si completările ulterioare 

                            Hotărăşte: 

                    Art. 1 Se aproba desemnarea  in consiliul de administratie la unităţile de invatamant 
din raza teritorală a localităţii : 

 

Colegiul  National Octavian Goga a   domnilor    Bălănean Cristian  

                                                                               Silaghi Sorin 

                                                                               Ternovan Marin 

Grupului Scolar Horea   a  domnilor  Lupău Gheorghita 

                                                            Ciarnău Claudiu 

                                                             Porumb Călin 

  Art. 2 Se aproba desemnarea  in  comisia  de evaluare si asigurare a calitatii 
învăţământului  CEAC  la : 



 Grupul Scolar Horvath Janos a  domnului Mike Pall 

 Colegiul National Octavian Goga a  domnului Lupău Gheorghiţă 

 Grupului Scolar Horea   a  domnului Bălănean Cristian  

                         Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, Unitatilor de 
invatamant , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate.  

 

Marghita,  

Nr.  136 din 20.10.2011 

 

 Presedinte de sedinta        Contrasemnează 

                Porumb Calin                                                                       Demeter Cornelia  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

Hotărâre 
privind aprobarea contractului colectiv de muncă şi a acordului de muncă 

la nivel de instituţie 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 20 
octombrie 2011  
 
 Având în vedere : 
Procesul verbal de negociere nr. 6816 din 14.10.2011 încheiat între conducerea instituţiei şi 
sindicatul salariaţilor din cadrul Primăriei municipiului Marghita privind negocierea Acordului 
de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie; 
Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificată,  a Legii 
nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, a Legii nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Legii dialogului 
social nr. 62/2011; 
Luând act de prevederile Legii nr.  53/2003 privind Codul Muncii, republicată; 
 În baza art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată 
Hotărăşte 
 
 Art. 1 Se aprobă Contractul colectiv de muncă pentru angajaţii cu contract individual de 
muncă pentru salariaţii aparatului propriu a Primăriei Municipiului Marghita, a instituţiilor 
subordonate şi al aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Marghita, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă Acordul de muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 
propriu al Primăriei Municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate, conform anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, Biroul buget-
contabilitate, Compartimentul Gestiune Resurse Umane, Direcţia pentru Dialog Familie şi 
Solidaritate Socială, la dosar. 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
               Porumb Călin            jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr. 137 din 20 octombrie 2011. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
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